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Анотація. У пропонованій статті розглядаються питання ста-
новлення та творчості львівського архітектора за фахом та живо-
писця за покликанням Т. Бойчука, який є оригінальною особистістю в 
пошуках індивідуального підходу в розвитку малярства, художником, 
який свій талант розкриває у жанрі пейзажу, зображуючи куточки 
природи рідного краю.
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“Життя – коротке, а мистецтво – вічне”. Цей відомий 
вислів хочеться кожного разу повторювати, коли йдеться не 
тільки про творчість класика мистецтва, але й про молодого 
митця, із творчим потенціалом і задатками творити щось вар-
тісне й оригінальне. У галереї кав’ярні “Світ кави” у рамках 
мистецького проекту ART-кава впродовж місяця львів’яни та 
гості нашого міста мали можливість оглядати виставку творів 
живопису львівського архітектора Тараса Бойчука.

Думаю, що в багатьох шанувальників його творчості, хто 
мав можливість ознайомитися з його живописом, виникало 
чимало запитань, а саме: чому так він бачить природу і чому 
вона домінує на його полотнах, чому використовує доволі смі-
ливі колористичні поєднання барв, експресивний мазок, чому в 
окремих його композиціях з’являються фантастичні істоти? Та 
багато інших. І коли починаєш аналізувати, що і як зображено 
на його полотнах, то доходиш висновку, що митець надзвичай-
но вимогливий до того, що саме творить, що виходить з-під 
його пензля, як його твори сприйме глядач. А головне — що 
творенню кожної композиції передує велика праця.

Тарас Бойчук народився у Львові. Упродовж чотирьох ро-
ків навчався у Львівській художній школі ім. О. Новаківсько-
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го. Художникові поталанило на педагогів — там він потрапляє 
під опіку таких знаних у нашому місті особистостей як Зіновія 
Масляк і Володимир Риботицький. Від першої перейняв від-
чуття композиції, просторового мислення, аристократизму в 
сприйнятті навколишнього світу, бо такою була пані Зіновія – 
неперевершений майстер художнього скла. Другий його вчи-
тель – В. Риботицький, — виріс і сформувався в середовищі 
митців старшого покоління, що не були заанґажовані соцреа-
лізмом, вихованців європейських шкіл – подружжя Марґіт та 
Романа Сельських і їхніх творчих однодумців, що зуміли пе-
редати йому “ген вільної творчості”. В. Риботицький, завдяки 
середовищу, в якому перебував, відмежувався від впливу ідео-
логії тоталітаризму. Це вчитель, який прикладом своєї творчої 
цілеспрямованої праці зумів захопити і “заразити” мистецтвом 
малярства багатьох молодих вихованців художньої школи. Се-
ред них і Тараса Бойчука. 

З теплом і вдячністю згадуються Тарасові приватні уроки 
з рисунку, які давав йому львівський скульптор Володимир 
Бець. До нього навідувався за порадами та консультаціями і 
згодом, коли став студентом факультету архітектури Львів-
ської політехніки. Тарас Бойчук отримав добру школу з істо-
рії та теорії образотворчого мистецтва у Романа Липки (під 
час навчання в інституті) та Володимира Вуйцика, чи не най-
кращого знавця історії мурованих і дерев’яних архітектурних 
пам’яток Львова та його околиць, доля з яким звела в майстер-
нях Укрзахідпроектреставрації. Тут упродовж короткого часу 
мав змогу вчитися і працювати. Завдяки своїм вчителям Тарас 
зрозумів, що шлях у справжнє мистецтво не є легким і вимагає 
відповідної підготовки та важкої щоденної праці.

Закономірно, що від цього часу захопився різними культу-
рами та мистецтвами. У той час молодь придивлялася до фран-
цузьких імпресіоністів, експресіоністів, символістів та інших 
представників модернізму. Зрештою, на їхній творчості ми-
тець і вчився, як і багато його сучасників, шукав свій власний 
почерк стиль. Власне, ще від студентської лави в Т. Бойчука 
з’являється серйозне захоплення малярством, коли він малю-
вав етюди рідного Львова. 
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Улюбленим жанром Т. Бойчука є пейзаж, який, як відомо, 
від часу появи його як жанру в образотворчому мистецтві, пе-
ремалювали тисячі митців. У тому й полягала складність — 
знайти себе в ньому, не повторюючи когось із славетних у своїх 
творах. Та все ж митець у ранніх експериментах, які з’явилися 
на початку 1980-х років, дійсно, як пишуть дослідники його 
творчості, нагадував і експресіоністичного Ван Ґоґа, і вишу-
каного колориста гаїтянських ідилій Гоґена. Від цих майстрів 
модернізму він перейняв лише жагу до постійної праці, завдя-
ки якій досягнув успіхів. Своїми творчими здобутками від кін-
ця 1980-х років почав ділитися з глядачем в Україні, беручи 
участь у різних виставках і мистецьких акціях, а 1992 р. твори 
митця експонувалися на персональній виставці спочатку в Гале-
реї українського літературного клубу в Нью-Йорку, а пізніше 
на груповій виставці в Культурному центрі “Ґражда”, Гантер, 
Нью-Йорк, що в США. Відтоді періодично Т. Бойчук ви-
ставляє свої живописні полотна в Україні, у Канаді та США.

Схильний до подорожей митець усюди захоплюється крає-
видами, де довелося побувати: це і Франція, і Канада, і Куба, 
мальовничі куточки рідної України. Особливо цікавими є його 
“спостереження” на полотні за пейзажами Криму та Карпат. 
Художник часто вибирає несподівані ракурси, зіставлення та-
ких мотивів, котрі пересічна людина не зауважила б, мотивів, 
які змушують глядача вже давно відомі речі побачити очима 
художника, спонукають до роздумів. Це, зокрема, композиції 
“Корінь у потоці Бистрець”, 2007 р., “Сухі дерева”, 2006 р., 
“На вершині гори Попадя”, 2007 р. та інші, які є свідченням 
поетичного, ліричного сприйняття природи та намагання по-
казати за допомогою барв і композиційного вирішення мотиву 
природи своє ставлення до побаченого. 

Відомо, що Тарас захоплюється класичною музикою, і це 
для митця є закономірним явищем, вона допомагає уважніше 
прислухатися до звуків природи (до шуму вітру та морських 
хвиль, тріскоту гілок і шепоту трав), краще її відчувати. У цьо-
му, очевидно, відповідь на запитання чому серед його мотивів 
часом такі несподівані моменти природи. Тому, що він не тіль-
ки вміє бачити природу, він вміє її почути, а на полотнах – це 
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вже синтез тих двох вмінь художника.
Митець цікавиться та вивчає грецьку і українську міфо-

логію. І тому не важко збагнути появу в окремих пейзажах           
Т. Бойчука міфічних персонажів — античний Пан, Чугайстер 
чи інші завсідники загадкових Карпат. Але сам митець закоха-
ний у гори і тому часто, довго перебуваючи там, чаклуючи над 
новими етюдами, мимоволі, у загадкових силуетах дерев чи 
кущів, великих кам’яних глиб чи гірських потоків може в уяві 
сформувати образ міфічного “мешканця” цього краю, який до-
дасть мотиву ще більшої таємничості та незвичності.  

Останнім часом значну увагу митець приділяє вивченню ки-
тайського та японського мистецтва часів середньовіччя. Осо-
бливе бачення природи японськими художниками в поєднанні 
з декоративізмом, символізмом і привабливістю технічної до-
сконалості виконання творів Огатою Коріном та Тауараем Со-
татсу, надихнуло Тараса на створення композицій “Каміння у 
потоці”, 2009 р., “Трава і потік”, 2010 р. та інших.

Серед численних композицій пейзажу зустрічаємо у Т. 
Бойчука твори, у яких він демонструє захоплення квітами – 
“Паризькі нарциси”, 2004 р., “Квітковий магазин”, 2004 р., 
“Мармароські квіти”, 2005 р., “Червона папороть”, 2002 р., 
які вирізняються гармонійним зіставленням кольорів, інтер-
претуванням природного джерела. Аналізуючи його творчий 
доробок як пейзажиста, хочеться зробити висновок, що Т. 
Бойчуку притаманне вміння особливо відчувати естетику ком-
позиції зображувальної площини. Це одна з тих рис характеру 
митця, яка не дозволяє йому легковажне ставлення до створю-
ваного на полотні, вдавання до випадковостей. 

Представлені на виставці роботи Т. Бойчука – це твори, 
виконані впродовж останніх кількох років, які є відображен-
ням переживань, емоцій, його життя. Хочеться вірити, що 
найкращі свої твори він ще намалює, для цього у нього є все: 
воля, бажання, досвід, творчий потенціал. Митець мріє зобра-
жувати людей, до цього він іде, а можливо, “Пан – це дорога 
до зображення людини”, — як зізнався митець. Маю надію, 
що усі життєві перипетії будуть тільки позитивно відобража-
тися в подальшій творчості та сприятимуть завжди натхненню, 
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можливості реалізовувати всі мистецькі задуми та плани. 
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Annotation
Vavrukh Maria. Painting experiments of Taras Boychuk.  The suggested 

article examines the formation and creative work of Lviv architekt  by edu-
cation and painter by vocation T. Boychuk, who is a genuine personality in 
search of an individual way to develop  painting, the artist   whose  talent is 
revealed  in  landscape  painting,showing natural views of his homeland.
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Аннотация
Ваврух Мария. Живописные эксперименты Тараса Бойчука. В 

предложенной статье рассматриваются вопросы становления и 
творчества львовского архитектора по образованию и живописца по 
призванию Т.Бойчука, оригинальной личности, находящейся в поисках 
индивидуального подхода в живописи, художником, который раскры-
вает свой талант в жанре пейзажа, изображая уголки родного края.
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